
 

IFMR-NL  

31 augustus, 1 en 2  september 2018 

Maas, Schwalm, Nette route 
31 augustus 2018 

Voor de mensen die tijdig kunnen aan reizen naar Limburg zal er op vrijdagmiddag een tocht 
gereden worden van Mook (Restaurant Schans) naar Sittard. Mook is het meest noordelijke 
plaatsje van Limburg. Wanneer je hier aankomt, op de eerste Limburgse rotonde, adviseren 
wij om tegenover Restaurant Schans bij de kerk te parkeren. 

Na ontvangst zullen we om 13.30 vertrekken om langs de Maas naar Sittard te rijden. Na een 
korte stop in Kessel zullen we rond 17.45, met volle tank, arriveren op de bekende markt in 
Sittard. 



 
  

Maas/Schwalm/Nette Toertocht 
1 september 2018 

Op zaterdag 1 september 2018 organiseert IFMR-NL een rijderstocht langs de Maas weer 
een stukje omhoog waarna we bij Roermond de Schwalm volgen Duitsland in. In Duitsland 
pakken we de Nette op om die terug te volgen naar Sittard. 

Tussen 8.00 en 9.00 uur is het verzamelen bij Hotel De Limbourgh aan de markt in Sittard 
(http://www.hoteldelimbourg.nl). We starten om 9.00 uur in zuidelijke richting om nabij 
Borgharen de Maas te ontmoeten en die via diverse nieuwe wegen van het 
Grensmaasproject te volgen richting het noorden. Er zal op diverse plaatsen gestopt worden 
om de diverse werken te bekijken. We drinken koffie in Illikhoven. Hierna gaat het verder in 
de richting van Roermond waar de Schwalm opgepakt wordt in de richting van Duitsland. 
Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten. Na plaatsjes als Wankum, Hilsbeck, 
Nettetal, Dyck, Sankt Anton en Geilenkirchen rijden we bij Susterseel Nederland weer in. 

We eindigen rond 18.00 uur weer op de markt in Sittard om, eventueel, te genieten van een 
diner. 



 

Thuisreis 
2 september 2018 

Diegene die er een lang weekend van gemaakt hebben zullen op zondag gewekt worden 
door leuke bedrijvigheid op de markt in Sittard. 

Na het ontbijt kan eenieder de weg naar huis aanvangen. Uiteraard is er tijd om nog te 
genieten van de oldtimers die deze zondag ochtend de markt in Sittard weer in beslag zullen 
nemen. Zie ook http://www.sittardklassiek.nl/. 

Opgeven kan via de site www.ifmr-nl.nl! De kosten (excl drank en eten na afloop van de 
ritten) bedragen € 15,00 p.p. voor de vrijdag en € 55,00 p.p. voor het programma op 
zaterdag. Dit kan voorafgaand aan de rit betaald worden (graag gepast!!). Degene die aan 
de diners deelnemen dienen hiervoor apart te betalen, kosten hiervoor bedragen (excl. 
drank) 25,- per diner. Wanneer je dus vrijdag middag aanhaakt en zondag naar huis 
vertrekt komt het in totaal op 120,-. 

Voor leden die vrijdag en zaterdag willen overnachten kan dit bij Hotel De Limbourg (046-
4518151) in het centrum van Sittard. Motoren kunnen gedurende de nacht in de 
parkeergarage van Merici gestald worden. Er is een speciaal tarief (€ 75,00 p.p.p.n., 
eenpersoonskamertoeslag € 35,00) geef hiervoor door dat het om het IFMR-weekend gaat. 

Tot augustus. De organisatie IFMR-NL Maas/Schwalm/Nette toertocht. 

Ton van der Bruggen 


